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شماره 9715

ویژهنامه 4094

رئیس اتحادیه صنف مشاورین امالک مطرح کرد

بیشترین و کمترین رقم اجاره مسکن در مشهد
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همزمانباایامفاطمیه
مؤسسهفرهنگیقدس میهمان ویژه داشت

مسافریگمنام

از عملیات رمضان

ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی
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آیتهللا علمالهدی:

شهادت سردار سلیمانی

استکبار را

همزمان با ایام فاطمیه و دومین سالگرد شهید
سپهبد قاسم سلیمانی ،مؤسسه فرهنگی قدس
میزبان شهید تازه تفحص شده هشت سال دفاع
مقدس بود.
به گــزارش قــدس آنــایــن ،به همت کانون بسیج
رسانه مؤسسه فرهنگی قدس و همزمان با ایام
دهــه فاطمیه و دومــیــن سالگرد شهید سپهبد
قاسم سلیمانی ،مراسم وداع با شهید گمنام و
تازه تفحص شده که در عملیات رمضان به فیض
شهادت نائل شده بود ،در این مؤسسه برگزار شد.
در این مراسم که همزمان با اقامه نماز ظهر و عصر
در محل نمازخانه این مؤسسه و با حضور معاون
ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی ،مدیرعامل
مؤسسه فرهنگی قــدس و کارکنان ایــن مؤسسه
برگزار شد ،پس از مدیحهسرایی و مراسم سینهزنی
تــوســط م ــداح اه ــل بـ ـی ــت(ع) ،کــارک ـنــان مؤسسه
فرهنگی قدس ضمن تجدید بیعت با این شهید با
پیکر وی وداع کردند.

مفتضح کرد
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هشدار پلیس فتا ناجا به کاربران فضای مجازی

در مراسم تودیع و معارفه
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان عنوان شد

اولویت؛ فروش اموال مازاد دولتی 2

عصر شعر مجازی
«جهان مرد»
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«شاد» جعلی هم رسید!
ص و پیشگیری از جرایم
رئیس مرکز تشخی 
سایبری پلیس فتا ناجا از انتشار برنامههای
جعلی شــاد در فـضــای م ـجــازی خبر داد و
از خــانــواد ههــا خواست برنامههای کاربردی
را از منابع معتبر دریــافــت و نصب کنند.

به گــزارش قــدس ،سرهنگ دوم علیمحمد
رجبی در تشریح ایــن مــوضــوع گفت :یکی
از ترفندهای مجرمان سایبری برای نفوذ به
حریم خصوصی کاربران و سرقت اطالعات،
انتشار بدافزارها یا اپلیکیشنهای مخرب در

فضای مجازی در قالب برنامههای کاربردی
ص و پیشگیری از
است .رئیس مرکز تشخی 
جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد:
با توجه به آمــوزش مجازی دان ـشآمــوزان در
چند ســال اخـیــر ،شــاهــد کالهبرداریهایی

در این زمینه بودهایم .به تازگی نیز مجرمان
سایبری ،برنامههای جعلی شاد را در فضای
مجازی انتشار دادهاند و با تبلیغات گسترده
در کانالها و گروههای شبکههای اجتماعی،
دانشآموزان را به نصب نرمافزار جعلی شاد...
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